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Comunicació d’acords de Comitè de Direcció Executiu 

27/01/2014 

 

Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del passat 27 de gener, actuant per 
delegació del Consell de Govern d’acord amb allò establert en l’article 13.2 de les NOF (Acord GOV 
140/2010, de 3 d’agost), l’article 4 del Reglament del Consell de Govern i l’Acord de Consell de Govern de 
15/07/13, s’han pres els acords i s’han tractat els temes, entre altres, que a continuació es descriuen, cosa 
que se us comunica als efectes informatius i de compliment que corresponguin. 

  

Presentació sobre recursos en obert 
Carles Garrigues fa la presentació de recursos en obert. 

  

Resolució de recursos en procediments disciplinaris 
S’acorda la resolució dels recursos en els procediments disciplinaris 6/2013, 7/2013 i 10/2013 en el sentit de 
desestimar-los. 

  

Nomenaments dels directors de programa realitzats com a conseqüència dels 
canvis en les direccions acadèmiques 
S’acorda efectuar els següents nomenaments de directors de programa amb efectes del 15 de gener: 

• Del professor Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz com a director del programa de Dret (grau); i fer cessar 
la professora Anna Delgado amb efectes d’aquesta data. 

• De la professora Amalia Creus com a directora dels programes de Comunicació (grau) i de 
Publicitat i Relacions Públiques (llicenciatura); i fer cessar el professor Ferran Lalueza amb efectes 
d’aquesta data. 

• De la professora Agnès Vayreda com a directora del programa (grau) d’Humanitats; i fer cessar el 
professor Francesc Núñez amb efectes d’aquesta data. 

• Del professor Francesc Núñez com a director del programa (màster) d’Humanitats; i fer cessar el 
professor Joan Fuster amb efectes d’aquesta data. 

  

Nomenament de Christine Appel com a directora de l’eLearn Center 
S’acorda proposar al rector que nomeni, amb efectes de l’1 de febrer, Christine Appel com a directora de 
l’eLearn Center, fruit del procés selectiu celebrat. 

  

Aprovació de canvis en la remuneració de consultors per la Llei de reforma 
universitària 
Un cop explicat i debatut el sistema de retribució del personal docent col•laborador s’acorda reduir a la 
meitat el fix de 600 a 300 euros per les consultories de LRU en zona blava o d’extinció. 

 

Suport del personal docent i de gestió a les seus d’exàmens 
Vistes les necessitats actuals, a partir d’aquest semestre s’acorda que el professorat i el personal de gestió 
de la Universitat participin en el procés d’exàmens de manera activa. 



Comunicació d’acords de Comitè de Direcció Executiu (27/01/2014) 

2 

  

Aprovació de la «Memoria para la solicitud de verificación de título máster 
universitario en comunicación y entretenimiento» 
Prèvia exposició de Carles Sigalés, s’acorda l’aprovació de la «Memoria para la solicitud de verificación de 
título máster universitario en comunicación y entretenimiento». 

 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari 

Universitat Oberta de Catalunya 
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